
A   P o n t e

Miss Vindimas 2011

«O meu
primeiro dia 

na escola»

Jornal Informativo da Freguesia de Ponte do Rol - N.º8   Setembro 2011                                   Distribuição Gratuita



A PonteA Ponte

2

  Ano Escolar

  Iniciado mais um Ano Escolar em que tudo tentamos e vamos continuar a fazer no 

sentido de minimizar as poucas condições estruturais que dispomos, nomeadamente 

ao nível do 1ª Ciclo.

  As significativas alterações foram a mudança de uma sala de aula provisória, para 

outra sala, também provisória, (Sala amovível, designada como PFL), colocada nas 

traseiras da E.B.1 da Ponte do Rol.

 Por razões que nos são alheias e que nos justificaram, também as refeições mudaram 

de fornecedor e de local de refeitório, passando essa logística a ser efectuada na sala 

do Salão Paroquial, entretanto deixada vaga pela turma que se transferiu para o PFL.

  Os transportes de crianças, até aqui sempre gratuitos, passaram a contar com uma 

pequena comparticipação dos Pais, ( 0€ para escalão A, 4€ para escalão B e 7€ 

mensais para os restantes).

  Vamos aguardando pela Nova Escola, que os responsáveis pela execução da mesma 

dizem publicamente ser a próxima a edificar, acrescento que seja com a brevidade 

possível até porque a Carta Escolar refere o Ano de 2011 para a conclusão da mesma o 

que, infelizmente, já não o será.

  Enquanto isso, após as referidas alterações e mais todo o pessoal de apoio recrutado 

ao centro de emprego, ao dia 15 de Setembro tudo ficou em condições para que o 

Ano lectivo 2011/2012 decorra naturalmente e que os nossos Fregueses mais 

pequeninos obtenham o maior aproveitamento possível.

   Não posso deixar de salientar e saudar as obras e a grande dinâmica que o 

movimento associativo da Freguesia tem levado e continua a levar por diante, quer 

nos compromissos próprios quer no altruísmo demonstrado.

A todos, continuação de bom trabalho!!

O Presidente da Junta de Freguesia de Ponte do Rol
Pedro Vaza Santos
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No dia 10 de setembro, no parque Verde 

da Ponte, pudemos, uma vez mais, 

assistir à eleição da representante da 

nossa freguesia para o Festival das Miss 

Vindimas, em Torres Vedras.

 Estão, desde já, convidados todos os 

ponterrolenses a apoiar a nossa Miss, 

Elisabete Marques, no dia 12 de 

Novembro.

  Este ano o espetáculo tinha como tema 

“Os sete pecados”.

 As seis concorrentes, Elisabete 

Marques, Andreia Leonardo, Rute 

Campos, Madalena Vitor, Sara Silva e 

Inês Grego, realizaram dois desfiles. O 

primeiro foi feito em traje de vindima, 

e n q u a n t o,  q u e  o  s e g u n d o  fo i  

abrilhantado com os elegantes vestidos 

de noite.

  Para avaliar o desempenho de cada 

uma das nossas concorrentes, esteve 

presente um júri composto por cinco 

elementos, um dos quais o vereador Dr. 

Sérgio Galvão, que no final do 

espetáculo elogiou a originalidade 

apresentada, bem como a capacidade de 

superar a qualidade do espetáculo do 

ano anterior.

 As sete apresentadoras, muito bem 

v e s t i d a s  e  c a r a c t e r i z a d a s ,  

representavam um pecado, cada 

uma…ira, ganância, inveja, vaidade, 

ganância, gula e preguiça.

 Para completar todo o brilho desta 

noite, pudemos assistir a sete danças, 

em que em cada uma as bailarinas 

tentavam expressar uma definição de 

cada um dos pecados. As coreografias 

foram feitas pela Maria João Canedo, 

que nos vem habituando a uma magia 

corporal muito expressiva e contagiante.

Apesar de todas as dificuldades sentidas 

durante a produção do espetáculo, o 

produto final foi de glória. No entanto, 

tal resultado só é possível dado o 

empenho de todos os que cooperaram.

 Na costura, Teresa Abreu, Alice Silva e 

Maria Rosário Santos, conseguem de 

uma maneira indescritível transformar 

uma ideia “abstrata” numa peça de 

roupa de qualidade única.

 Nos cenários, António Alberto, Rita 

Santos, Rui Leal e Luís Santos, tornaram

cada um dos pecados mais reais.

Tal como foi feito na noite do espetáculo, 

gostaríamos de agradecer a todos os 

patrocinadores, pois os seus “sim” 

tornam este evento mais fácil e 

completo. No fim da noite, foram 

anunciadas as concorrentes premiadas. 

Assim: Miss Simpatia (eleita entre as 

concorrentes) - Sara SilvaII; Dama de 

Honor- Madalena Vitor; Dama de Honor- 

Andreia Leonardo; Miss Vindima Ponte 

do Rol: Elisabete Marques

Vários momentos da noite
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AS SEIS CANDIDATAS A

 MISS VINDIMAS  2011 PONTE DO ROL

Concorrente n.º 1:

Elisabete Marques, 17 anos, do signo 

touro. 

A sportinguista Elisabete Marques  é 

estudante. Gosta de ouvir música e de 

comer gomas. Considera-se uma pessoa 

teimosa, mas simpática. A sua cor

preferida é o azul escuro. 

Um pecado? A preguiça.

Concorrente n.º 2:

Andreia Leonardo, 18 anos, do signo 

peixes. 

A Andreia, amiga do seu amigo, gostava 

de ir a Nova Iorque. Frequenta o curso 

profissional de turismo. Aceitou 

participar mas misses porque gosta de 

desfilar. 

Um pecado? A gula.

Concorrente n.º 3:

Rute Campos, 14 anos, do signo touro. 

A Rute diz ser uma pessoa alegre, que 

gosta de ouvir música, de ir às compras e 

de boas festas. O rosa é a sua cor 

preferida. 

Um pecado? A luxúria.

Concorrente n.º 4:

Madalena Vítor, 16 anos, do signo leão. 

A Madalena tem como prato preferido a 

lasanha. É escuteira e elemento da 

B a n d a  d a  J u v e n t u d e  M u s i c a l  

Po n t e r ro l e n s e .  Te m  u m a  l i s t a  

interminável de defeitos: é teimosa, 

resmungona e preguiçosa.

 Um pecado? A ira.

.

Concorrente n.º 5:

Sara Silva, 15 anos, do signo sagitário. 

A Sara tem como clubes o Ponterrolense 

e o Benfica. Gostaria de ser guia turística 

e de dar a volta ao mundo na sua “pão de 

forma”, mas só passará nos sítios com 

poucas pessoas! Tem como ídolo a sua 

avó Maria da Cruz.

Um pecado? A vaidade.

Concorrente n.º 6:

Inês Grego, 14 anos, do signo escorpião. 

A Inês gostava de morar num dos barcos 

de Amesterdão, sendo, no entanto, a sua 

viagem de sonhos à Argentina. Inês 

considera-se uma pessoa ciumenta e 

muito divertida.

Um pecado? A luxúria..
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  Começou mais um ano lectivo, as aulas 

e as escolas voltaram a encher-se de 

crianças, é a pensar nelas que a APEE 

agradece aos Pais, encarregados de 

Educação e á comunidade todo o apoio 

que têm dado todos estes anos, e como 

nunca é demais, apela mais uma vez que 

os Pais e Encarregados de Educação 

colaborarem e estejam presentes na 

vida escolar das nossas crianças 

juntando-se da APEE, principalmente 

aos que esperamos que se juntem a nós. 

Aproveitamos para informar, que está 

para breve a reunião de Assembleia 

Geral, na qual pedimos a comparência os 

Pais e Encarregados de Educação, para 

que todos e com a escola possamos 

continuar a dar uma educação de 

qualidade, a sua opinião é importante.

  Antes do início do novo ano escolar; a 

APEE procedeu à merecida pintura no 

interior da escola da Gondruzeira, para 

que assim as crianças do 1º ano 

beneficiem de uma sala aula confortável 

e alegre.

 Para finalizar, fica aqui algumas 

dicas/sugestões para acompanhar os 

nossos filhos na vida escolar:  Converse 

com regularidade com o professor, 

pergunte como o seu filho está nos 

estudos; converse com o seu filho sobre 

a escola, a professora, os colegas, o que 

estão aprendendo, o que gosta mais;  

ajude o seu filho a cuidar do material 

escolar;  se traz deveres e tarefas que o 

faça soz inho,  se  notar  a lguma 

dificuldade, fale com ele e o professor, só 

assim ajudamos a criança a aprender 

melhor e mais;  incentive o seu filho a 

estudar mostrando como é importante 

estudar pois de futuro terão mais

oportunidades pessoais e profissionais;  

leiam os bilhetes e recados que a escola 

manda e respondam se necessário;  

compareça  sempre que possível ás 

reuniões e dê a sua opinião; incentive o 

seu filho a frequentar a biblioteca da 

escola ou da freguesia, é importante 

criar hábitos de leitura; e nunca se 

esqueça, nossos filhos tem que saber 

que tem hora para brincar, jogar, ver TV, 

conversar e estudar. 

 APEE deseja a todos aos alunos um bom 

ano lectivo 2011/2012..

Interior da Escola - 1º Ciclo
da Gondruzeira
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  Cá estamos de novo no início do ano 

letivo, ainda não temos muitas 

novidades. Entraram muitos meninos 

pela 1ª vez para o nosso Jardim de 

Infância e ainda estão adaptar-se aos 

adultos / meninos e a todo o ambiente.

 Continuamos, com o Projecto Eco-

escolas ,  e  pe lo  2º  ano fomos 

galardoados com a Bandeira Verde 

(escola amiga do ambiente).

 Sensibilizados e muito empenhados na 

mudança de atitudes na vida ambiental, 

alargamos o projecto a toda a 

comunidade e outros parceiros, para 

uma maior consciencialização a toda a 

comunidade educativa, porque o futuro 

do nosso Planeta depende das ações das 

nossas crianças.

 Com adesão ao projecto Geração 

Depositrão (recolha de pequenos 

e l e c t r o d o m é s t i c o s ) ,  f o m o s  

contemplados, com dois prémios, na 2ª 

fase uma impressora e na 3ª fase, 50 

bicicletas que irão ser distribuídas pelas 

crianças envolvidas no projeto, por ser 

uma das 10 escolas do Pais que mais 

resíduos recolheu.

 Sent imos  ass im,   uma maior  

responsabilidade de levarmos esta 

missão mais longe, desta forma este ano 

pretendemos,  seguindo a l inha 

Orientadora do nosso Agrupamento de 

Escolas Padre Vítor Melícias, cujo o tema 

é “Melhorar é Possível” ,  

consolidar as nossas Ações no sentido de 

cada vez mais protegermos o nosso 

Planeta.

  A todos os alunos, pais e encarregados 

de educação os votos de um bom ano 

lectivo, cheio de empenho e dedicação, 

sempre em prol das «nossas crianças».
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Mais um ano letivo a começar com 

muita energia...

 No primeiro dia de aulas na Escola 

Básica da Ponte do Rol reencontram-se 

os amigos e chegam novos meninos e 

meninas. 

 A expectativa é grande e todos querem 

falar, rir e brincar!

  Neste primeiro dia os alunos falaram 

das suas férias e conheceram os 

meninos e meninas do 1º ano, que 

vinham uns envergonhados, outros 

espevitados e ainda outros chorosos… 

Mas tudo correu bem.

  Ouvimos a opinião dos meninos do 1º 

ano sobre o que eles acham da escola 

nova e do que lá vão fazer, a Maria disse 

“vamos aprender os números, as 

letras,…”, já o Pedro acha que os 

meninos vão “aprender inglês ,  

português e francês.”, a Catarina disse 

que “vamos fazer papelinhos…”, já a 

Raquel disse que “vamos fazer a 

matemática” e o João acha que “vamos 

estudar”.

 Depois das apresentações feitas, os 

alunos foram conhecer o PFL, a nova sala 

de aula dos alunos da turma 2PR (2º e 4º 

anos) agora bem juntinhos aos colegas 

das outras duas salas, para umas 

gostosas brincadeiras nos recreios e, 

porque não, umas interessantes 

conversas, que isto de ser criança requer 

muita aprendizagem a todos os níveis…

 Fizemos uma pausa para o lanche, e, de 

seguida, uma caminhada até ao Parque 

Verde da Ponte com as respectivas 

professoras e assistentes operacionais. 

A q u i ,  o s  a l u n o s  m a i s  v e l h o s ,  

apadrinharam os mais novos numa 

atividade muito engraçada. 

A turma do 1ºano reunida no primeiro dia de escola - 14 de setembro 2011
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E no final, entre “futeboladas” e outras 

brincadeiras ouviram-se os gritos e as 

gargalhadas, observaram-se os 

sorrisos e o brilho nos olhos das nossas 

crianças felizes.

Um Bom Ano Letivo!

As professoras

Apresentações
na Escola n.º1

Convívio entre os padrinhos e os afilhados e as brincadeiras no parque Verde da ponte



A PontePol i c l in i ca Jard im da Ar ro ja

10

 A Policlínica Jardim da Arroja iniciou a 

sua actividade em Ponte do Rol em 

Janeiro de 2011, com o objectivo de 

praticar Medicina Dentária em todas as 

suas valências dentro da filosofia do Low 

Coast. 

 Tais objectivos têm-se mostrado 

positivos uma vez que a população tem 

vindo a acreditar num trabalho edóneo a 

baixo custo. 

 Esta proposta perante a população tem 

sido possivel  pela atitude empenhada  e 

decidida em áreas específicas dentro da 

Medicina Dentária , nomeadamente a 

nível da Implantologia e da Ortodôncia 

pelos preços reduzidos praticados. 

Dotada de laboratório próprio com 

tecnologias de ponta, nomeadamente 

com a nova Máquina CEREC de produção 

de coroas em porcelana pura ou em 

zircónio,permite que se reabilite, 

inclusivé no próprio dia um paciente 

com coroas cerâmicas. Tal vantagem em 

termos de produção fez baixar 

drásticamente os preços que são 

praticados hoje em dia .

  Outra área extremamente sensivel tem 

sido a ortodôncia através da técnica do 

arco recto, onde o número de pacientes 

tem aumentado exponencialmente 

tanto pelos resultados obtidos como 

pelo preço dos aparelhos e consultas de 

controlo. 

  A Cirugia e Implantologia é outra àrea 

forte, onde se têm feito grandes avanços 

tecnológicos, permitindo reabilitar 

desdentados totais com um número 

mínimo de implantes.

Convém realçar que cada paciente é um 

caso único e que carece de avaliação 

técnica por parte do corpo clínico . 

Actualmente já se consegue com dois 

implantes no maxilar inferior e quatro no 

maxilar superior colocar duas próteses 

totais com uma retenção e estabilidade 

muito satisfatórias. 

Exemplo de um caso de Ortodontia 

Rx Panorâmico

Exemplo de um paciente com implantes 

O paciente com a protese cerâmica colocada na boca 
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 Escovagem dos dentes 

 Os cuidados a ter em conta na 

Escovagem dos dentes e alguns cuidados 

básicos que deve ter em consideração na 

Higiene Oral.

A higiene Oral é muito importante, não 

deve ser descuidada.

- Iniciar a escovagem pelos dentes 

posteriores (molares) indo depois para 

os dentes da frente (incisivos e caninos).

- Começar pela superfície externa do 

dente e só depois pela parte interna.

- Inclinar a escova de forma que os 

filamentos façam um ângulo de 45º em 

relação ao dente.

- Realizar movimentos pequenos 

horizontais e circulares, no sentido da 

gengiva para o dente.

- Os dentes incisivos e caninos devem ser 

escovados com a escova na posição 

vertical.

- Escovar um maxilar de cada vez, sem 

esquecer nenhumas das superfícies do 

dente (parte de frente, detrás, a de cima 

e faces laterais).

- Terminar a escovagem com as 

superfícies que mastigam (oclusais), 

com movimentos de vai e vem.

- A duração da média de uma escovagem 

deve ser entre 2 a 3 minutos.

- Nos espaços intermédios a Higiene 

deve ser feita com fita dentária (fio 

dental). Retire uma porção de fita cerca 

de 25 cm. Enrole a fita nos 2 dedos 

médios, deslize a fita entre os dentes até 

á gengiva. Os movimentos devem ser 

perpendiculares ao maxilar e efectuados 

em todos os espaços intermediários 

(entre os dentes).

Utilizar uma parte limpa da fita para cada 

espaço

1 4

2 5

3

Largo Luís de Camões - Ponte do Rol
Tel: 261 321 114



CUIDADOS PALIATIVOS

Muitos  se  têm  questionado  o  que  

afinal  são  os  cuidados  paliativos?    

  Primeiro,  porque  começam  a  ganhar 

expressão política e segundo, porque 

cada vez  mais se sente a necessidade de 

reflectir a morte e o morrer de outra 

f o r m a ,  d e s i g n a d a m e n t e ,  s e m  

sofrimento.

 Os cuidados paliativos nasceram na 

Inglaterra, nos anos 60 por uma 

Assistente Social, Cecily Saunders, que 

constatou que os doentes com doença 

avançada e na fase de fim de vida, 

sofriam de descontrolo da dor, uma dor  

a  que  designou  de  «dor  total»,  pois  

para  além  das  inúmeras  entubaçes  e  

exames  dolorosos  que  os doentes  

eram  futilmente  sujeitos,  todo  o  seu  

sofrimento  existencial,  espiritual,  

social  e  familiar  eram negligenciados.

  Em  Portugal,  os  cuidados  paliativos  

nascem  30  anos  mais  tarde,  isto  é,  

nos  anos  90  e  só  em  2010  é  que 

assistimos  verdadeiramente  a debates  

públicos, onde se  começam  a debater o 

que  fazer na  proximidade  da morte; 

que exames complementares de 

diagnóstico se deve ou  não fazer; que  

medicaço privilegiar; o que e como  

comunicar  com  o  doente  terminal  e  

com  a  família;  como  dar  más  notícias;  

como  cuidar  dos cuidadores; como e 

onde é que o doente desejaria morrer e 

como preparar e fazer o luto. 

  Os  cuidados  paliativos  ganham  uma  

expressão  jurídica  na  Rede  Nacional  

de  Cuidados  Continuados Integrados  

(2006),  contribuindo  esta  definiço  

legislativa,  para  afirmar  a  definição  

apresentada  pela Organização  Mundial

da  Saúde  e  complementada  pela  

Associação  Portuguesa  de  Cuidados  

Paliativos: 

 “Visam  melhorar  a  qualidade  de  vida  

dos  doentes  com  doenças  graves  e/ou  

incuráveis,  e  suas  famílias, através da  

prevenço  e  alívio  do  sofrimento,  com  

recurso  à  identificaço  precoce,  

avaliaço  adequada  e tratamento  

rigoroso  dos  problemas  físicos,  

psicossociais  e  espirituais  presentes.  

São  cuidados  totais  e activos  

prestados  por   uma  equipa 

interdisciplinar,  com  formaço  

específica  e com treino  adequado.  Pela 

sua  natureza  holística  envolvem  

p r o f i s s i o n a i s   m é d i c o s ,   d e   

enfermagem,  assistentes  sociais,  

cuidadores espirituais,  fisioterapeutas,  

t e r a p e u t a s   o c u p a c i o n a i s   e   

farmacêuticos.  Os  cuidados  paliativos  

devem  ser prestados  em  qualquer  

estádio  da  doença,  desde  o  

diagnóstico  até  à  fase  terminal,  

incluindo  o  apoio  no luto”

Os  cuidados  paliativos  pretendem  

recuperar  a  vertente  humana  do  

«cuidar»,  rejeitando  o  típico 

comportamento  da  medicina  

intensiva,  que  apenas  se  limita  a  

«curar».  Os  cuidados  paliativos 

 

rejeitam  a incurabilidade  da  doença  e  

a  eutanásia;  recusam  reduzir  a  pessoa  

a  um  diagnóstico,  a  um  órgão  doente; 

rejeitam enveredar por obstinações e 

fut i l idades  terapêut icas ,  como 

entubações nasogástricas, rectais, que 

só vêm causar ainda mais sofrimento 

físico e espiritual, apenas para prolongar 

mais uns dias de vida.

Designados  como  «cuidados  de  

acompanhamento»,  os  cuidados  

p a l i a t i v o s   m u n e m - s e   d e   

conhecimentos técnico-científicos  para  

um  controlo  de  sintomas  não  

invasivo,  reduzindo  e  substituindo  a  

ministração terapêutica  de  via  

endovenosa e  outras,  pela  via  oral, 

sub-cutânea, transdérmica e  rectal,  

diminuindo  assim as  entubações  

internas,  que  causam  sofrimento,  

desconforto,  perda  de  autonomia  e  

que  são  geradoras  de muitos pedidos 

de eutanásia.

  Recordo  um testemunho  de  um  filho:  

“Quando  cheguei ao hospital  e  vi  o  

meu  pai  todo  entubado,  senti-me 

impotente…  a  boca  secou-me  e  não  

consegui  dizer  uma única palavra.   

Depois o meu pai, sussurrou  para que eu 

lhe tirasse aqueles tubos todos, e eu 

limitei-me a responder, que tinha  de  ser 
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assim!  Passado  4horas,  recebi  a  

notícia  que  o meu  pai  tinha  morrido.  

O  que  mais  condeno,  é  que  nenhum  

médico  ou  outro  técnico  de  saúde,  

me  tenha preparado  para despedir-me 

do  meu  pai.  Agora,  a  última  imagem  

que  guardo  do  meu  pai são  os  

inúmeros tubos que o rodeavam… 

 Como eu queria ter desviado aquelas  

máscaras para lhe dizer que o amava”. 

Ao  controlo  sintomático,  os  cuidados  

paliativos  integram  ainda  saberes  

comunicat ivos,   relacionais   e  

espirituais,   acompanhando  e  

preparando  a  pessoa  doente  e  a  sua  

família  para  o  processo  da  morte,  

como processo  natural  e  cíclico  da  

vida.

  Em cuidados paliativos,  o objectivo 

principal do  tratamento  não reside em 

prolongar a vida, mas sim em tornar a 

vida que resta tão suportável e 

significativa quanto possível!

  Um  tabu  existente,  é  o  de  se  pensar  

que  os  cuidados  paliativos  são  

somente  ministrados  em  situações  de

descontrolo  de  dor  ou  em  

diagnósticos  de  cancro,  quando  se  

assistem  a  outras  causas  de  morte,  

como  as doenças  cardiovasculares,  

circulatórias,  a  diabetes  e  as  doenças  

neurodegenerativas  (Alzheimer,  

Parkison, Esclerose Lateral Amiotrófica, 

etc…), que se prolongam e que são 

geradoras de intenso sofrimento 

humano.

  Erros  de  representação,  que  em  

m u i t o   t ê m   b l o q u e a d o   o   

desenvolvimento  e  a  luta  activa  dos  

Cuidados Paliativos.

Vivemos  paradoxos,  pois  se  por  um

INFORMAÇÃO À COMUNIDADE

 A ASAS de Ponte do Rol informa a 

comunidade que no próximo dia 21 de 

Outubro de 2011 (6ª-feira), no período 

das 8.30h às 19.30h irá ocorrer um 

evento ao abrigo de uma parceria 

realizada com a empresa Siemens e que 

envolverá cerca de 350 trabalhadores 

desta empresa.

O projecto intitula-se “Aldeia Global – 

Recriar a minha terra” e tem por 

objectivo realizar melhoramentos em 

diversas zonas da Ponte do Rol, 

nomeadamente:

- Remodelação do Centro de Dia e 

pintura interior de todo o edifício da 

ASAS; - Pintura exterior da Igreja 

Paroquial de Ponte do Rol;- Melhora-

mentos em 2 habitações de pessoas 

carenciadas, escolhidas pela Siemens; - 

Pavimentação do parque escolar e 

pintura exterior da Escola B1 de Ponte do 

Rol; - Pintura em vários muros 

degradados da localidade.

 Para esta intervenção, para além da 

oferta da mão de obra por parte dos 

trabalhadores, a Siemens oferece os 

materiais e equipamentos a aplicar 

naquele dia. Os melhoramentos serão 

efectuados de manhã, das 8.30h às 

13.00h. Seguidamente será servido um 

almoço para os intervenientes e da parte 

da tarde terão lugar, no Parque Verde, 

actividades desportivas e jogos de lazer, 

terminando com um espectáculo na 

Casa da Cultura.

  Dada a natureza do evento e o número 

de pessoas envolvidas, irá notar-se uma 

movimentação diferente na nossa 

aldeia, que pode ser presenciada por 

todos vós naquele dia.

lado  os  avanços  científicos  

aumentaram  a  esperança  de  vida  e  a 

longevidade, por outro, não nos 

preparam para vivê -la com qualidade e é 

por isso que cada vez mais assiste-se  ao  

suicídio  directo,  à submissão 

privilegiada de uma  obstinação 

terapêutica,  que quase  sempre  se  

traduz numa morte dopada e de pedidos 

de eutanásia assistida ou passiva.

  Os  cuidados paliativos, permitem-nos 

acreditar que  podemos  morrer de  

outra  maneira, inclusive nas nossas 

casas, no  seio familiar. Os cuidados 

paliativos permitem-nos  acreditar  que 

a vida,  mesmo  no seu fim,  pode ainda 

ter e fazer sentido.

  Os  cuidados  paliativos  lutam  contra  a  

desumanização  dos  hospitais;  a  

ausente  comunicação  entre  os 

profissionais  de  saúde  e  o doente/ 

família;  a cura  intensiva  mesmo 

quando o  prognóstico da doença  indica 

proximidade de fim de vida e em 

especial, lutam pela negação da morte 

na sociedade moderna.
 Susana Neves

Assistente Social

Mestre Cuidados Paliativos Fac. Medicina Lisboa

A Ponte
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Caros sócios e amigos do Clube

  Esta edição marca para o Ponterrolense 

o início de mais uma Época Desportiva. 

Como tal, queremos partilhar com os 

leitores algumas informações.  

 Começando pelo Futebol, para os 

atletas de “palmo e meio”, a formação 

começou no dia 1 de Setembro nas 

instalações do Péforma.

 A Escola de Futebol Miguel Vítor conta 

este ano com 60 jogadores, divididos 

pelos escalões: Petiz, Traquinas, 

Benjamins e Infantis. 

 As equipas irão participar nos 

C a m p e o n a t o s  M u n i c i p a i s  q u e  

começarão a meados de Outubro. Os 

mais pequenos são treinados por Fábio 

Afonso, Hugo Cosme e Hugo Pinto. 

 Os treinos têm lugar à 2ªe 4ª para os 

infantis e 3ª e 5ª feira e ao Sábado é dia 

de Jogo. Na Coordenação da Escola de 

Futebol Miguel Vítor estão Martinho 

Vítor, Pedro Vasa Santos e Hélio Gomes. 

  Nas Camadas Jovens de Futebol temos 

cerca de 50 jogadores. 

  A equipa de Juniores fará o seu primeiro 

jogo no dia 1 de Outubro. Este primeiro 

jogo será no campo de futebol da 

Coutada e terá como equipa adversária o 

1º de Dezembro. 

 Os Juvenis e Iniciados têm estreia 

marcada para o dia 16 de Outubro. Os 

Juvenis  jogam em casa com o 

Encarnacense e os Iniciados vão à Venda 

do Pinheiro. Vamos torcer por todos 

eles! 

 A Equipa de Seniores já realizou dois 

jogos do campeonato da divisão de 

Honra da AFL- Associação de Futebol de 

Lisboa. 

O primeiro com o Vilafranquense, com

um resultado de 2-1 a favor do Vila-

Franca, o segundo com o Lourinhanense, 

jogo que terminou com um empate a 1 

golo. 

  Na Direcção da equipa Sénior estão 

Alexandre Tomás, Miguel Caldas e 

Alfredo Barros. Na Equipa Técnica temos 

João Paulo e Valter Santos. 

  O Plantel é constituído por 20 

jogadores: João Irra, Ricardo Antunes, 

Afonso Correia, Ivo Amaro, Rodrigo 

Mateus, Amândio Gomes, José Varela 

(Naco), Romam Lapusneanu, Ricardo 

Ramos, Fernando Rodrigo, Hugo Cosme, 

Emanuel Santos, Hugo Pinto, Luís 

Damião, Mário Rui, Cristiano Santos (ex-

Junior), Gonçalo Nogueira (ex-Junior), 

Sérgio Silva (ex-Coutada), Rui Oliveira 

(ex-Bombarralense) e Sérgio Henriques 

(ex-Bombarralense).

A PonteGDRC Ponter ro lense
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  O Atletismo iniciou as actividades com 

uma corrida para atletas da Freguesia no 

dia 25 de Setembro. 

  Às terças e quintas-feiras, pelas 19 

horas e 20 minutos podemos vê-los a 

treinar no Jardim da Ponte. 

  O Campeonato Municipal vai começar 

no dia 2 de Outubro, pelas 10 horas e 30 

minutos, nas Palhagueiras.

 À frente da Secção do Atletismo está 

José Caldas com o sempre apoio de 

António Fortunato e José Guerra. 

  Na sua agenda mais próxima, a Equipa 

de Atletismo irá participar no dia 8 de 

Outubro na já tradicional Prova do 

Castelo, a qual se realizará no Largo de 

Santo António, pelas 15 horas. No dia 15 

de Outubro, poderemos encontrar os 

nossos atletas na prova de Corta-Mato 

do Choupal (15h). Em Novembro, será a 

vez do Corta-Mato de Paul (dia 1, pelas 

14:30 h) e do Cross Internacional de 

Torres Vedras (dia 20, pelas 9:30 h). 

 E, falando de Atletismo, queremos 

deixar uma nota de parabéns aos três 

Atletas do Ponterrolense, medalha de 

ouro nos Campeonatos do Mundo de 

Veteranos – “XIX World Masters Athetics 

Championships”,  rea l izados  em 

Sacramento na Califórnia  – António 

Fortunato (300m Barreiras) Francisco 

Vicente (Corta-Mato) e Luís Silva 

(5.000m e 10Km Marcha). 

  Aos três um grande bem-haja por esta 

grande representação do nosso Clube.

    A todos os atletas os votos de um ano 

cheio conquistas, medalhas e outros 

troféus tanto a nível individual como 

colectivamente.

   Este clube é uma referência no 

atletismo regional e nacional.

Vários momentos da manhã do dia 25 de setembro 2011

Homenagem aos três atletas medalhados
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  Numa época em que as Associações e 

Clubes se debatem com dificuldades de 

ordem económica e em que a 

associativismo conta com cada vez 

menos recursos humanos, a iniciativa 

para promover actividades é um 

imperativo. 

  São estas que permitem tornar as 

associações “vivas” e unir pessoas em 

prol da comunidade. Consciente desta 

necessidade, o Grupo Desportivo, 

Recreativo e Cultural Ponterrolense tem 

procurado desenvolver iniciativas que 

promovam o seu dinamismo e resultem 

em mais-valias para levar a cabo os seus 

projectos. 

  Foi neste intuito que nos dias 2 e 3 de 

Setembro organizou a primeira edição 

da “Festa da Cerveja”. 

 Foi uma experiência nova, mas que 

considerámos positiva. No dia 2 a 

“Ganda Banda” arrasou mais uma vez e 

entre a boa música, os tradicionais 

petiscos e muita cerveja, não faltou 

durante os dois dias boa disposição e 

alegria no Largo da Igreja. 

  No dia 17 de Setembro pudemos contar 

uma vez mais com a generosidade do 

grupo que durante anos nos tem dado 

um apoio incondicional, o grupo que 

confecciona os Bolos de Ferradura. Entre 

fazer a massa, estender, cortar, moldar, 

enfeitar, pôr e tirar do forno, há sempre 

caras sorridentes para quem a vontade 

de ajudar é o mais importante. A eles o 

nosso obrigado.

 E falando de iniciativa e actividades, o 

GDRC Ponterrolense tem agendado para 

o dia 5 de Outubro mais um dia que 

pretende ser de encontro para os 

Ponterrolenses. 

  É o dia marcado para o Almoço Convívio 

no Jardim da Ponte, dando assim 

continuidade a este evento. 

   É também uma oportunidade para 

fazer uma visita às obras do complexo 

desportivo. As obras vão avançando 

dentro das nossas possibilidades. Parte 

dos revestimentos das paredes já estão 

concluídos bem como o pavimento.

  Convida-se todos os sócios e 

simpatizantes a visitarem as nossas 

obras, temos a certeza que vão gostar.

  O primeiro passo do complexo 

desportivo já é quase uma realidade.

  Uma boa notícia para todos é que a 

verba necessária para os procedimentos 

relativos à colocação do relvado no 

Campo novo foi desbloqueada. Estamos 

agora mais perto de ver concretizado o 

nosso sonho.

 Aos  sóc ios ,  patroc inadores  e  

ponterrolenses a nossa palavra continua 

a ser de apreço pelo apoio sempre 

presente. 

Obrigado!

  Até ao passado dia 16 de Setembro, dia 

da última Assembleia Geral do Grupo 

Desportivo, vendeu-se 171 revista, 

tendo-se apurado 855.00€ que foram 

depositados numa conta do Clube na 

Caixa Agrícola. Este dinheiro será 

aplicado nas obras do novo campo de 

futebol.

  As revistas continuam à venda na sede 

do Clube. Ao comprar uma revista está a 

adquirir um documento importante 

sobre o Ponterrolense e simulta-

neamente está a ajudar a realizar um 

sonho – campo novo.

  Obrigado a quem já adquiriu e a todos 

aqueles que colaboraram neste 

projecto.                                               Hélio

Grupo Desportivo Recreativo Cultural

Ponterrolense

1941-2011
70º Aniversário

“A qualidade do vencedor é nunca desistir”

5 Bolas

Noite de 2 de setembro 2011



A PonteGDRC Gondruze irense

17

 A nova direcção do Grupo Desportivo 

Recreativo e Cultural Gondruzeirense 

cumprimenta todos os habitantes e 

instituições da nossa freguesia.

 Esta direcção vem cheia de ambição e 

com novos projectos que envolvem o 

Gondruzeirense e toda a comunidade 

(aldeia e freguesia). Pretende também 

dar continuidade ao excelente trabalho 

que os anteriores dirigentes realizaram e 

para eles uma palavra de agradecimento 

pela dedicação e empenho que 

manifestaram ao longo dos anos.

 A direcção é composta pelos seguintes 

elementos:  presidente,  Luís Ventura;  

secretario, Pedro Alves; tesoureiro, 

Hugo Alves. Assembleia:  presidente, 

Luís Alberto;  secretario, Hercílio Bento. 

Conselho Fiscal: presidente, Filipe 

Pinheiro; secretario; César Luís.

 As actividades que estão desde já 

previstas, mas ainda carecem de 

confirmação são: Almoço convívio no dia 

11 novembro 2011; Festa de aniversario 

no dia 31 dezembro 2011; Festa Anual 

nos dias 26,  27 e  28 maio de 2012.

 Neste mandato pretendemos realizar 

v a r i a s  a c t i v i d a d e s  n o  r i n g u e .  

Recordamos que este equipamento está 

à disposição de todos. As obras de 

reparação do pavimento estão previstas 

serem levada a efeito até ao final do 

presente ano.

Em anexo está um cartaz de 1947, que 

promovia a festa e o magnifico concerto, 

na nossa aldeia, dado por uma das 

maiores acordeonistas nacionais – 

Eugénia Lima. Recordar o passado para 

promover o futuro. 

 Estamos sempre abertos a novas 

sugestões.
Vista aérea sobre a aldeia - 2007
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Grandes Êxitos Passados no 

Salão Paroquial

  O Salão Paroquial desde a década de 50 

foi palco de grandes êxitos, mas nos anos 

60 ouve um espectáculo que deixou 

grandes marcas na juventude da altura. 

Ensaiado e encenado pelo Padre Adriano 

e Padre Serafim, foi levado à cena no dia 

no dia 28 de Fevereiro e 1 de Março de 

1960 uma apresentação de hilariante 

fantasia musical em 3 actos a Opereta 

Infant i l  “A Bruxa da F loresta”.  

Representada por actores de palmo e 

meio com idades compreendidas entre 

os 12 e 14 anos fascinaram o público da 

é p o c a .  C o m o  c u r i o s i d a d e  f o i  

apresentado pela primeira vez o grupo 

de bailado do “Calvo” e o grupo Coral 

“Los Piriquitos”, para além de diálogos 

cómicos, fado, cenas mudas e a famosa 

Burra do Apolinário. 

  Esgotou bilheteiras e ainda hoje é 

falada pelos intervenientes de então 

com grande saudade, ternura e paixão. 

Jantar Adiafa na Adega dos Arneiros

Convite

O Coro Cant`Arte da Associação Sons do 

Barro/ Casa da Cultura de Ponte do Rol, 

vai estar presente no Jantar Adiafa nos 

Arneiros no próximo dia 15 de Outubro 

pelas 20h30m. Vai ser um espectáculo 

de arromba…muito original e cheio de 

criatividade… promete. Aparece e leva 

mais um amigo.

 Festa d`Outono 

A decorrer entre 25 de Setembro e 26 de 

Novembro esta incitativa resulta de uma 

parceria entre os Municípios de Torres 

Vedras, Sobral de Monte Agraço, 

                                                   

Lourinhã e IPSS da Região do Oeste.

  Esta Festa é marcada por um conjunto 

de actividades descentralizadas dirigidas 

a todos os Seniores. Fomentar a 

participação activa e continuada dos 

seniores em actividades que vão ao 

encontro das suas expectativas e 

necessidades proporcionam em última 

instância o aumento da sua qualidade de 

vida e rentabilizar os recursos lúdicos e 

pedagógicos existentes nos vários 

concelhos envolvidos são alguns dos

principais objectivos das diversas 

actividades programadas. 

Notas d`Outono

3º Encontro de Coros Seniores

Convite à População

 Iniciativa integrada no programa das 

Festas d`Outono, irá decorrer no 

próximo dia 13 de Novembro pelas 

15h00 na Casa da Cultura – Salão 

Paroquial de Ponte do Rol, onde  vários 

grupos do concelho irão participar.

Exemplar do Cartaz de divulgação gentilmente cedido por Vitor Abreu.  

Casa da Cu l tura



A Ponte

19

Casa da Cultura
Salão Paroquial de Ponte do Rol

Oficina de Música:

Instrumentos de Corda - Cavaquinho; Teclado;

Instrumentos de Percursão; Gaita de Foles.

Coro Cant`Arte

Coro de Música Tradicional Portuguesa

Sapateado

Aeróbica / Step / Dança Combate

Pilates

Taekwon Do*

Ballet

Chi-Kung

Yoga

Hip Hop / Danças de Salão*

Expressão Dramática e Corporal*

Teatro*

Aulas de Bordados

ATIVIDADES 2011/2012
Início Outubro - Inscrições Abertas

Contato: 916 785 555 

* crianças e adultos

12ª Feira de Artesanato 

Nos dias 26 e 27 de Novembro irá 

decorrer mais uma Feira de Artesanato 

onde irão estar expostos trabalhos de 

diversas artes como pintura, têxteis, 

artes aplicadas, gastronomia, entre 

outros de  vários artesãos pon-

terrolenses e dos arredores.

Atividades 2011/2012 

  As inscrições encontram-se abertas 

para todas as modalidades conforme é 

divulgado no cartaz.

   A Casa da Cultura pede para quem 

goste de cantar que se inscreva no Grupo 

Coral Cant`Arte ou no Coro Tradicional 

de Música Portuguesa, não existe limite 

de idade mas sim vontade de passar 

pequenos períodos do dia em convívio 

aprendendo a cantar. APARECE….

Actividade do Grupo Rufos & Roncos

  O Grupo Rufos & Roncos esteve inactivo 

durante o mês de Agosto. No entanto, 

em 17 de Julho participámos na 

animação do Mercado Medieval de 

Óbidos, por ocasião da emissão do 

programa de Domingo, em directo para a 

TVI.

 Já em Setembro, voltámos a estar em 

acção, desta vez para reviver uma 

tradição de Ponte do Rol, a que aqui 

daremos o devido destaque.

 Pois, no passado Domingo, dia 11 de 

Setembro, precisamente seis anos 

depois, já que o último também se 

realizou a 11 de Setembro de 2005, foi 

retomada a tradição. Realizou-se mais 

um Círio de Ponte do Rol a Santa Cristina.

Desta vez incorporámos o ritual, 

participando activamente, quer na parte
Participação no mercado medieval de Óbidos
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religiosa quer na profana que se lhe 

segue.

 As gentes de Ponte do Rol veneram 

Santa Cristina desde há muitos anos. A 

jovem mártir é também venerada por 

ser a protectora dos animais, animais 

que, desde sempre, até à data da 

mecanização da agricultura, eram 

essenciais nas tarefas da lavoura e, sem a 

sua ajuda e colaboração preciosas, as 

sementeiras, as colheitas e outras 

árduas tarefas desta actividade, seriam 

muito mais penosas.

Assim, anualmente, os agricultores 

deslocavam-se em romaria, em carros 

de bois, até à capela de Santa Cristina na 

Serra do Socorro, freguesia da 

Azueira/L ivramento,  para pedir  

protecção para os animais, para as 

sementeiras e colheitas, no sentido de 

poderem ser bem sucedidos nas suas 

actividades.

 Eram 10 horas e, tal como manda a 

tradição, depois de ir à Igreja de Ponte do 

Rol, buscar a bandeira do Círio (nome 

que é dado ao Pendão de Santa Cristina), 

o itinerário, que este ano foi seguido 

com ligeiras alterações, passava por 

Bonabal, Ventosa, Chãos, Feiria, 

Livramento e Caneira Nova. Este ano 

fizemos paragens em Chãos, Freiria e 

Livramento, mas era usual fazer mais 

paragens. À passagem do Círio por estas 

local idades,  o  Gaite iro  tocava,  

assinalando assim, a passagem do 

mesmo e, cumpriu-se a tradição.

  Chegados a Santa Cristina, por volta das 

12 horas, formou-se um  um cortejo 

atrás do Pendão e dos gaiteiros que, este 

ano, eram três elementos do Grupo 

Rufos & Roncos.

  Seguiu-se um pequeno lanche, uma vez 

que a Missa estava marcada para as 13 

horas. 

  Após a Missa, celebrada pelo Pároco da 

Azueira - Livramento, Sr Pe. Jorge 

Sobreiro, teve lugar uma procissão, com 

o andor e os pendões de Santa Cristina.

  Seguiu-se o Almoço e o convívio entre 

todos os romeiros, que durou até perto 

das 17 horas.

 O regresso também tinha um itinerário 

pré estabelecido, de acordo com a 

tradição. 

  Dirigimo-nos a Tourinha onde, mais 

uma vez o gaiteiro assinalou a passagem 

do círio, com a sua música, em direcção 

ao Turcifal, com paragem obrigatória. As 

gaitas de foles, novamente a marcarem a 

sua passagem. 

  Cont inuámos em direcção a  

Moçafaneira, Figueiras, que também 

realiza um círio a Santa Cristina, Ribeira 

de Pedrulhos e Gondruzeira onde se fez 

nova paragem, assinalada com o toque 

dos gaiteiros.

A última etapa, levou-nos de regresso à 

Igreja de Ponte do Rol, para devolver a 

bandeira e entregá-la, simbolicamente, 

aos próximos juízes, que tudo farão para 

que a tradição continue viva, no próximo 

ano.

O dia terminou no Parque Verde da 

Ponte, com um lanche,  convívio e 

animação, até a noite chegar.

Pinto Gonçalves

 Círio de Ponte do Rol a Santa Cristina

Santa Cristina
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Agrupamento de Escute iros
Agrupamento comemora 6 anos com 

mais um Acagrup/Acapais 

 “Ser Cristão – A Grande Missão” foi o 

imaginário que entitulou mais um 

acampamento de Agrupamento, que 

desta vez teve lugar no ex-Karting de 

Santa Cruz, de 8 a 10 de Julho.

 Os escuteiros do Agrupamento, tendo 

como referência S. Paulo, estiveram 

divididos em equipas mistas, compostas 

por elementos de todas as secções, com 

as quais participaram no jogo nocturno, 

nas contruções, no raid, no concurso de 

culinária, no fogo de conselho e no jogo 

bíblico.

  Já os pais, seguindo sempre as pisadas 

de S. Pedro,  estiveram uma vez mais em 

força numa actividade de Agrupamento: 

participaram num jogo nocturno, num 

jogo de vila, no fogo de conselho, num 

jogo bíblico orientado pelo Pe. Filipe do 

Seminário de Penafirme e desta vez 

também fizeram as suas próprias 

construções.

  Houve ainda uma Eucaristia em campo, 

presidida pelo Pe. José Morais, onde se 

comemorou o 6.º aniversário do  

Agrupamento e onde uma Pioneira fez a 

sua promessa.

 No final, era notória a alegria de 

escuteiros, pais e dirigentes, que sairam 

muito mais  enriquecidos desta 

actividade. Os mais novos queriam ir 

para os acampamentos seguintes com os 

mais velhos. Os mais velhos sentiram 

que aprenderam muito com os mais 

novos. E os pais já choravam de alegria, 

por terem vivido uma experiência 

diferente e que tanto os marcou. 

 Posto isto, quem saiu vitorioso da 

actividade foi o Agrupamento 1279 de 

Ponte do Rol, uma vez que os seus elos 

sairam dali muito mais fortalecidos.

1279 em força na Carqueja para o

“XII Acanuc”

“Escuta para Servir”! Assim cantaram os 

escuteiros do Oeste entre os dias 31 de 

Julho e 5 de Agosto em mais uma 

actividade de referência do Núcleo do 

Oeste: o “XII Acanuc”. A localidade de 

Carqueja, Lourinhã, foi pequena para

Escuteiros durante um dos jogos do Raid

Escuteiros e Pais no final da actividade
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 acolher os cerca de 1400 escuteiros das 

quatro secções que quiseram participar 

em mais um grande acampamento de 

núcleo. 

  Como é natural, o Agrupamento 1279 

de Ponte do Rol não quis perder pitada 

da actividade, pelo que participou em 

força com as quatro secções presentes 

em actividade.

  “Up Altamente” foi o filme que serviu 

de imaginário às actividades da I.ª 

Secção, entre as quais se destacam a 

montagem das tendas e ecopontos, as 

várias participações na Tenda da Escuta 

(da fé), as caracterizações e disfarces, o 

jogo de vila em Lourinhã, a festa de 

campo da I.ª e os jogos de praia. No final, 

os lobitos deixaram uma vez mais o 

Agrupamento muito orgulhoso, não só 

por terem alcançando o honroso 4.º 

lugar no Acanuc (entre 42 bandos 

participantes), mas também pelo seu 

comportamento  e  part ic ipação  

exemplares.

 Já os Exploradores andaram à 

descoberta da “Terra Prometida”. 

Participaram nas habituais construções, 

no concurso de culinária, na feira 

cultural, no jogo nocturno, nas oficinas, 

na festa de campo da II.ª e nos jogos de 

praia. Também a II.ª Secção deixou bem 

visto o Agrupamento, tendo a patrulha 

Lobo vencido o concurso de culinária por 

Sub-Campo e a grande final de culinária 

da II.ª Secção.

 A III.ª Secção participou com dez 

Pioneiros neste Acanuc. Tendo como 

tema a Organização das Nações Unidas, 

os nossos Pioneiros tiveram diversas 

actividades como ateliers, conversas 

c o m  d i v e r s a s  a s s o c i a ç õ e s  d e

solidariedade do Oeste, raid, fogo de 

conselho e jogos de praia na Consolação. 

Tal como as outras secções do 

Agrupamento, os Pioneiros também 

orgulharam o nome da Ponte do Rol, 

obtendo o 15.º e o 16.º lugares.

 Pela primeira vez os Caminheiros do 

1279 participaram num Acanuc. 

E nv o l v i d o s  n o  i m a g i n á r i o  d o s  

Descobrimentos Portugueses, mais 

propriamente na viagem de Vasco da 

Gama e das suas três Naus até à Índia, o 

Clã do Oeste esteve “sempre alerta para 

servir”. Durante os seis dias de 

actividade fizeram construções, limpeza 

de uma área florestal de Carqueja, 

limpeza de um lago em Lourinhã, um

hike, em que tiveram de recolher 

alimentos para oferecer a uma 

instituição de solidariedade de Lourinhã, 

noites de oração e de reflexão, fogo de 

conselho e jogos de praia. Na IV.ª não há 

competição, mas tal como os outros Clãs 

do Oeste, o Clã de Ponte do Rol sentiu-se 

um vencedor por ter conseguido 

cumprir o seu maior objectivo: o serviço 

ao próximo.

  A nível geral, os escuteiros tiveram 

oportunidade de participar na festa de 

abertura de campo, na Eucaristia e na 

festa de encerramento de campo, onde 

tiveram se puderam divertir e conviver 

com a grande família que são os 

escuteiros do Núcleo do Oeste.

Alcateia do 1279 no Acanuc

Exploradores nos jogo de praia, em Areia Branca

Clã do Oeste no pórtico geral da IV.ª Secção
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Renato Antunes marca presença no 

22.º Jamboree Mundial, na Suécia

 “Simplesmente Escutismo”. Foi com 

este mote que o Contingente Português 

do CNE partiu para a Suécia, para o 22.º 

Jamboree Mundial, que este ano teve 

lugar na Suécia entre os dias 25 de Julho 

e 8 de Agosto. Com eles partiu também 

Renato Antunes, um Caminheiro de 

Ponte do Rol, que decidiu embarcar 

nesta aventura para fazer serviço como 

IST (International Service Team) nesta 

que é a maior actividade escutista a nível 

mundial.

  “Nunca esperei que fosse tão bom. Fui 

para lá um bocadinho na dúvida, mas 

quando uma pessoa entra lá, é tudo 

diferente”, disse o Renato. Segundo ele, 

“ f o i  u m a  e x p e r i ê n c i a  m u i t o  

enriquecedora e cresci muito. Acho que 

comecei a olhar o mundo de maneira 

diferente.”

 O  J a m b o r e e  M u n d i a l  é  u m  

acampamento que, de 4 em 4 anos, atrai 

escuteiros dos 5 continentes, para em 

conjunto celebrarem o escutismo e os 

ensinamentos de Baden-Powell. Este 

ano, foi vez da Suécia acolher o 

movimento mundial do escutismo e com 

ele os mais de 40 mil escuteiros que 

quiseram marcar presença no maior 

acampamento escutista do mundo.

 Segundo o Renato, o campo do 

Jamboree era uma autêntica cidade. 

Tinha restaurantes, lojas, hospital, 

palcos, tendas, tendas e mais tendas, 

pistas de obstáculos, jogos e muitas 

diversões, nas quais puderam participar 

os jovens com idades equivalentes à dos 

Pioneiros - III.ª Secção.

 Enquanto membro da Equipa de Serviço 

 Internacional, esteve a trabalhar num 

coffee shop, experiência que recorda 

com alguma saudade. “Servia as pessoas 

e  estava  em contacto  com os  

participantes. Adorei este trabalho. Os 

meus colegas de trabalho eram pessoas 

impecáveis e muito simpáticas. Lá 

vendíamos bolos, chocolates, gelados, 

refeições rápidas, tudo”, conta com 

muita alegria o nosso Caminheiro. 

Apesar de já ter feito muitos tipos de 

serviço no Clã, afirmou que desta vez foi 

diferente,  “por ser um serviço 

internacional. Para mim foi uma 

experiência muito produtiva, porque as 

responsabilidades são muito maiores e 

acho que ao trabalhar com pessoas de 

outros países, com maneiras de pensar 

diferentes da nossa, é muito bom 

porque conhecemos outras formas de 

trabalho”.

 As experiências e histórias a contar 

foram mais que muitas. Para o Renato, é 

claramente uma experiência a repetir, 

por tudo o que lá experienciou e viveu.

“Drave – Que Caminho para o 120?”

Para da melhor forma terminarem as 

actividades do ano-escutista 2010-2011, 

os Caminheiros do Clã 120 – S. Martinho 

rumaram até à aldeia de Drave, a Base 

Nacional da IV.ª Secção (BNIV), perto de 

S.Pedro do Sul e de Arouca. Entre os dias 

26 e 28 de Agosto, estiveram acampados 

na antiga aldeia de pedra já desabitada, 

perdida entre os montes e vales da Serra 

de São Macário, com o objectivo de 

elaborarem a sua Carta de Clã.

  Num ambiente único e mágico, tiveram 

a oportunidade de reflectir sobre a vida 

em Clã através do Programa Cume – 

Carta de Clã, proposto pela BNIV, e de 

visitar aquela aldeia que, ao longo dos 

anos, tem vindo a ser reconstruída por 

Caminheiros do CNE, vindos de todo o 

país. Como tal, os Caminheiros de Ponte 

do Rol também quiseram deixar Drave 

um pouco melhor do que a encontraram, 

pelo que fizeram questão de ali 

participar numa acção de serviço: tirar as 

pedras que estavam a obstruir o leito de 

um dos ribeiros da aldeia e transportar 

essas mesmas pedras até outro local, de 

modo a construir um muro que havia 

sido destruído pelas chuvas fortes que 

ocorreram naquela região em Maio.

Inês Reis.

Festa de abertura

de campo do

22.º Jamboree,

na Suécia

Renato, no campo geral do Jamboree Clã 120 – S. Martinho em Drave

Caminheiros

em serviço



Outubro mês do Rosário

« O Rosário é, por natureza, uma oração 

orientada para a paz, precisamente 

porque consiste na contemplação de 

Cristo, Príncipe da paz e «nossa paz » (Ef 

2, 14). Quem assimila o mistério de 

Cristo – e o Rosário visa isto mesmo – 

apreende o segredo da paz e dele faz um 

projeto de vida. Além disso, devido ao 

seu caráter meditativo com a serena 

sucessão das “Ave Marias”, exerce uma 

ação pacificadora sobre quem o reza, 

predispondo-o a receber e experimentar 

no mais fundo de si mesmo e a espalhar 

ao seu redor aquela paz verdadeira que é 

um dom especial do Ressuscitado (cf Jo 

14,27;20, 21).

 Depois, o Rosário é oração de paz 

também pelos frutos de caridade que 

produz. Se for recitado devidamente 

como verdadeira oração meditativa, ao 

facilitar o encontro com Cristo nos 

mistérios não pode deixar de mostrar 

também o rosto de Cristo nos irmãos, 

sobretudo nos que mais sofrem. Como 

seria possível fixar nos mistérios gozosos 

o mistério do Menino nascido em Belém, 

sem sentir o desejo de acolher, defender 

e promover a vida, preocupando-se com 

o sofrimento das crianças nas diversas 

partes do mundo?

 Como se poderia seguir os passos de 

Cristo revelador, nos mistérios da luz, 

 A devoção do Rosário é uma das 

devoções mais insistentemente pedidas 

na Mensagem de Fátima. A Virgem 

Maria nas suas aparições em Fátima 

pediu que se rezasse o terço/rosário 

todos os dias.

Logo na primeira aparição, a 13 de Maio 

de 1917,

Nossa Senhora disse: 

"Rezem o Terço todos os dias".

 

 sem se empenhar a testemunhar as suas 

“bem-aventuranças” na vida diária? E 

como contemplar a Cristo carregado 

com a cruz ou crucificado, sem sentir a 

necessidade de se fazer seu “cireneu” 

em cada irmão abatido pela dor ou 

esmagado pelo desespero? Enfim, como 

se poderia fixar os olhos na glória de 

Cristo ressuscitado e em Maria coroada 

Rainha, sem desejar tornar este mundo 

mais belo, mais justo, mais conforme ao 

desígnio de Deus?

 Em suma o Rosário, ao mesmo tempo 

em que nos leva a fixar os olhos em 

Cristo, torna-nos também construtores 

da  paz  no  mundo.  Pe las  suas  

características de petição insistente e 

comunitária, em sintonia com o convite 

de Cristo para « orar sempre, sem 

desfalecer » (Lc 18, 1), aquele permite-

nos esperar que, também hoje, se possa 

vencer uma “batalha” tão difícil como é a 

da paz. Longe de constituir uma fuga dos 

problemas do mundo, o Rosário leva-nos 

assim a vê-los com olhar responsável e 

generoso, e alcança-nos a força de voltar 

para eles com a certeza da ajuda de Deus 

e o firme propósito de testemunhar em 

todas as circunstâncias « a caridade, que 

é o vínculo da perfeição » (Col 3, 14).

Papa João Paulo II in: Carta Apostólica 

«Rosarium Virginis Mariae”
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Paróquia

Abertura da
catequese

Sábado
15 de Outubro 2011

17.30H
Largo da Igreja
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